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Overzicht Parasjat Sjoftiem
osje vertelt de Israëlieten dat ze rechters en ambtenaren moeten aanstellen in hun steden.
Zelfs een kleine omkoopsom is verboden. Er mogen geen bomen geplant worden naast het
altaar van Hasjem, zoals de gewoonte was van de afgodendienaren. Onvolkomenheden

aan dieren die bestemd zijn voor de offerdienst en andere diskwalificaties worden opgesomd. Het
Groot Sanhedrin zal bindende voorschriften maken voor nieuwe situaties op basis van Tora-
criteria, ter voorkoming van het uiteenvallen van Tora. Een groot geleerde die weigert de
halachische beslissingen van het Sanhedrin te accepteren, is de doodstraf schuldig. Een Joodse
koning mag alleen bezittingen en symbolen van zijn macht hebben in overeenstemming met de eer
van zijn ambt, maar niet voor zelfverheerlijking. Hij moet zelf twee Tora-rollen schrijven, waarvan
hij er één altijd bij zich moet dragen, waar hij ook gaat, opdat hij niet hooghartig wordt. Noch
Kohaniem, noch Levieten zullen grond erven in het Land Israël, maar zij zullen onderhouden
worden door de gemeenschap door middel van een systeem van tienden. Iedere vorm van
waarzeggerij of tovenarij is verboden. Hasjem belooft het Joodse volk dat Hij hen profeten zal
zenden die hen zullen leiden en Mosjé legt uit hoe een echte profeet te onderscheiden is van een
valse. Vluchtsteden moeten er komen, waarheen iemand die per ongeluk een ander gedood heeft,
naar toe kan vluchten, om te ontsnappen aan de bloedwraak van de famlie. Maar wie uit
kwaaddadigheid iemand dood, wordt overgeleverd aan de wreker. Mosjé waarschuwt de
Israëlieten om geen landpalen te verplaatsen om zich zo een groter stuk land toe te eigenen. Twee
getuigen die samenspannen tegen een derde partij, worden gestraft met dezelfde straf als die zij de
onschuldige hadden toegedacht. Wanneer Israël ten oorlog trekt, zal een speciale priester worden
aangesteld om het vertrouwen van Hasjem te krijgen. Ieder die een nieuw huis gebouwd heeft,
maar daar nog nooit in gewoond heeft, en ook bangerikken en lafhartigen zijn vrijgesteld om mee
uit te trekken in de oorlog. Een vijand moet de gelegenheid geboden worden om vrede te sluiten,
maar wanneer hij dat weigert, dan moeten alle mannen gedood worden. Vruchtbomen moeten
gespaard worden en mogen tijdens de strijd niet gekapt worden. Wanneer een lijk gevonden
wordt in het veld tussen twee steden, dan moeten de bestuurders van de dichtstbijzijnde stad een
kalf slachten en daarboven hun handen wassen en daarbij verklaren dat zij niet schuldig zijn aan
zijn dood.
Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël
©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden

HAFTARA: Jesjajahoe 51:12-52:12
Deze haftara is de vierde in een serie van „zeven troost-haftarot." In deze profetie, wisselt
Jesajahoe visioenen van de toekomstige verlossing af met beelden uit het donkere verleden en
waarschuwt het Joodse volk tegen herhaling van de in het verleden gemaakte fouten.
Waarom, vraagt G-d, moesten jullie je wereldse onderdrukkers vrezen, die voortbestemd zijn om
te sterven en tot stof te vergaan? Waar zijn die grote wereldrijken nu gebleven, die probeerden
jullie te onderdrukken? Wanneer jullie je alleen maar aan Mijn Tora houden, dan zal Ik jullie
beschermen en dan benoem Ik jullie tot Mijn volk.
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Chassidische wijsheid

„Ieder die wijs van hart is……” (Exodus 36:1)
Wijsheid zonder hart is waardeloos en leeg.

Rabbi Aharon van Karlin
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Inzicht in Parasjat Sjoftiem 5771
Een intelligent of een wijs mens
Een Joodse rechter wordt door Tora gewaarschuwd om eerlijk en rechtvaardig te zijn en om zeker
geen sjochjat – omkoopgeld – aan te nemen. Rasji wijst erop dat het hem verboden is omkoopgeld
aan te nemen, zelfs als hij correct en rechtvaardig rechtspreekt, hoeveel te meer dus als het
omkoopgeld resulteert in een rechtsverkrachting.
Omkoopgeld heeft ongetwijfeld invloed op de objectiviteit en rechtvaardigheid van de rechterlijke
beslissing en Tora zegt expliciet dat het „de ogen van de wijze verblindt” (16:19), omdat het de
rechter verhindert om helder te zien en naar behoren te oordelen. Merk op dat de Tora hier de
rechter een wijs man noemt. In Parasjat Misjpatiem wordt een soortgelijk verbod gegeven aan de
rechter in dezelfde bewoordingen, met uitzondering van één belangrijke verandering. Daar staat
geschreven: „Accepteer geen omkoopgeld, want omkoopgeld verblindt degenen die ִּפְקִחים – zien.”
Of, zoals sommigen het woord ִּפֵקַח – pikeach – vertalen: „de intelligente” (Sjemot 23:8). Steeds wan-
neer Tora een ander woord gebruikt in hetzelfde verband in verschillende parasjiot [afdelingen van
Tora], dan moet daar niet alleen een logische reden voor zijn, maar ook een instructieve reden.
Waarom noemt de Tora in onze parasja een rechter een chacham – een wijze – en in Parasjat Misj-
patiem een pikeach – een intelligent persoon? De Gaon van Wilna verklaart dat het verschil tussen
beide woorden betrekking heeft op twee gebieden van de menselijke bekwaamheid. Wanneer
iemand de wijsheid van Tora en zijn leringen is meester geworden, dan wordt hij een chacham –
een wijze – genoemd. We noemen een Torageleerde altijd een talmied chacham. Maar als iemand in
wereldse aangelegenheden een verstandig, scherpzinnig mens is met inzicht, dan wordt hij pikeach
– intelligent – genoemd. Korach, die de opstand tegen Mosjé leidde en die in staat was om zo veel
mensen achter zich te krijgen dankzij zijn overtuigende en intelligente woorden, wordt een pikeach
– een intelligent mens – genoemd door onze geleerden. Ze noemen hem geen chacham, want hij
was niet ‘wijs’ volgens Tora-normen, maar hij was wel intelligent.
Een rechter moet een talmied chacham – een Torageleerde – zijn, met een indrukwekkende kennis
van Tora-wetten, zodat hij met recht een chacham genoemd kan worden. Maar een rechter moet
ook goed op de hoogte zijn van de dingen uit het dagelijks leven. Hij moet een scherp en open
verstand hebben, zodat hij in staat is om de woorden en zelfs de lichaamstaal van de rechtspartijen
te begrijpen om zo een zaak goed te kunnen beoordelen. Met andere woorden, hij moet niet alleen
een chacham – een wijs man – zijn, maar ook een pikeach – een intelligent mens, iemand die een
zaak duidelijk voor zich ziet, zowel in halachisch als in pragmatisch opzicht.
In Parasjat Misjpatiem waarschuwt Tora de rechter dat sjochat – omkoopgeld – zijn blik en verstand
verduistert. Vandaar dat de rechter als pikeach omschreven wordt.
In onze parasja waarschuwt Tora de rechter dat omkoopgeld het inzicht en begrip van Tora aantast
en daarom wordt hier de uitdrukking „de ogen van de wijze” gebruikt, dat wil zeggen, hun hala-
chisch oordeel. Dit verklaart ook waarom het woord ‘ogen’ gebruikt wordt in verband met de
rechter als een chacham, maar niet in Parasjat Misjpatiem, want het woord ‘ogen’ wordt door Tora
gebruikt om te wijzen op de wijsheid van Tora. Als bewijs hiervoor kunnen we verwijzen naar de
uitdrukking in Wajjikra 4:13: „van de ogen van de gemeenschap,” hetgeen volgens onze Geleerden
betrekking heeft op het Sanhedrin, het Hoogste Rechtscollege, want zij zijn de ogen van de gemeen-
schap, die het leven van het volk in kaart brengen en de weg die zij moeten volgen voor hen uit-
stippelen. Het is interessant dat een profeet vaak een chozee — ‘ziener’ – genoemd wordt want hij
bezit een profetische blik en kan met zijn geestesoog zowel als met zijn fysieke ogen zien. Een
chacham, ook een soort profeet, kan dat in zekere mate ook, in tegenstelling tot een pikeach, die dat
niet kan. Zoals reeds opgemerkt, moet een rechter allebei zijn, een chacham en een pikeach.
In onze parasja zowel als in Misjpatiem leert Tora ons dat omkoopgeld de rechtspraak nadelig beïn-
vloedt, zowel op het gebied van Tora als in wereldse zaken. Men hoeft geen rechter te zijn om het
slachtoffer te worden van sjochat, want een wijze man heeft eens gezegd: „Sommigen van ons
worden misleid, anderen verleid, maar iedereen kan worden omgekocht” – niet noodzakelijk met
geld, maar vaak door fleierij, eer, prestige of zelfs de belofte voor deze twijfelachtige beloningen.
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MISJNA VAN DE WEEK

KILAJIM

HOOFDSTUK 1

Misjna 1:11

Tarwe en raaigras2 zijn geen kilajim met elkaar. Gerst en haver3, spelt en rogge4, veldbonen en tuinbonen,
bitterbonen en pronkerwten, witte bonen en bruine bonen5 zijn geen kilajim met elkaar.

Aantekeningen bij Misjna 1:1
1. De Jeruzalemse Talmoed zegt, dat aangezien de Tora voorschrijft dat je je veld niet zult bezaaien met een mengsel
van twee soorten zaad, men hieruit zou kunnen opmaken dat ieder mengsel van zaad verboden is, dus ook bijvoorbeeld
twee soorten tarwe, e.d. En als Tora verbiedt dat men geen twee soorten dieren samen mag laten paren, dan zou men
daaruit kunnen begrijpen dat men ook niet twee dezelfde soort dieren maar met een verschillende kleur mag samen
brengen en dat men ook geen twee soorten wol tegelijk mag dragen, omdat dat ook sja’atnez zou zijn. Daarom komt het
eerste hoofdstuk vertellen welke soorten wel vermengd mogen worden en geen kilajim vormen en welk soorten, die
ogenschijnlijk hetzelfde zijn, wel kilajim zijn.
2. Raaigras – [Hier wordt een soort zwart graan bedoeld dat tussen het tarwe groeit.] Want toen het geslacht van de
zondvloed vernietigd werd, had heel de aarde zich ontuchtig gedragen, zoals er geschreven staat in Bereisjiet 6:12: „En
ziet, G-d zag de aarde, en ziet, zij was verdorven, want alle vlees had zijn wandel op aarde verdorven.” Zelfs de aarde
heeft zich ontuchtig gedragen: tarwe werd er gezaaid, maar het produceerde raaigras [Bereisjiet Rabba 28:8].
Dientengevolge is het geen kilajim samen met tarwe, maar met andere soorten graan is het wel kilajim. En ondanks dat
het niet geschikt is als voedsel voor mensen, is het daar kilajim mee, omdat het als duivenvoer verkocht wordt (RAV).
3. Gerst en haver – Alle soorten van één van de paren die in de Misjna genoemd worden, vormen geen kilajim met
elkaar, maar een soort van het ene paar met een soort van een ander paar vormt wel kilajim. En in traktaat Menachot
staat weliswaar dat boekweit en tarwe en rogge allen één soort graan zijn voor challa, dat wil zeggen dat zij samen
genomen mogen worden voor de maat van challa, maar voor kilajim geldt dat deze soorten samen kilajim zijn (RAV).
4. Dit zijn gelijksoortige granen.
5. Al deze bonen zijn soorten peulvruchten, die twee aan twee tot dezelfde soort behoren.

Uit de Babylonische Talmoed
De hoogste eer
Sjabbat 95a

Wanneer Tora beschrijft hoe de Schepper een rib nam van de eerste man en die omvormde tot een vrouw,
wordt het woord wajiveen gebruikt (Bereisjiet 2:22). Hoewel de letterlijke betekenis van dat woord ‘bouwen’
is, heeft het ook de bijbetekenis van haarvlechten. Deze samenvloeiing van betekenissen hebben er onze
Geleerden toe gebracht te concluderen dat het vlechten van haar op Sjabbat verboden is, omdat het gelijk
staat aan bouwen, één van de 39 hoofdcategorieën van verboden creatieve werkzaamheden op Sjabbat. Maar
van wat voor soort haarvlechten kan er sprake zijn geweest toen Hasjem Chava uit Adams rib bouwde?
Het antwoord wordt gegeven door Rabbi Sjim’on ben Menasja, die ons vertelt Dat Hasjem Chava’s haar
vlechtte voordat Hij haar onder de Choepa [het bruidsbaldakijn] bracht waar zij haar partner zou ontmoeten.
Dit idee vindt welsprekend uitdrukking in de sjeva berachot die bij de Joodse huwelijksceremonie worden
uitgesproken. In één van deze berachot prijzen we Hasjem „Die alles geschapen heeft ter Zijner ere.” Rasji
(op Ketoebot 8a) legt uit dat deze beracha in feite een lofuiting is voor alle bruiloftsgasten, wier bijdrage aan
de vreugde van het jonge paar een weerspiegeling is van Hasjems eer, die tot uitdrukking kwam in de goed-
heid die Hij toonde aan het eerste paar in de geschiedenis door heel hun huwelijksceremonie te organiseren.
Van Rabbi Sjim’ons verklaring leren we te zien dat de bemoeienissen van de Schepper zelfs de kleinste
details betroffen, zoals het zich ervan verzekeren dat het haar van de bruid behoorlijk was opgemaakt.
Twee berachot verder schijnen we terug te keren tot dit thema, wanneer we opmerken dat Hasjem de mens
geschapen heeft en hem vervolgens heeft gevormd tot een „eeuwig durend gebouw.” Dit gebouw, verklaart
Rasji daar, is de vrouw, die uit Adams rib gebouwd werd en het heeft betrekking op het instituut van het
vrouwlijke partnerschap, dat door de generaties heen zou blijven bestaan.
Deze beide zegeningen drukken de buitengewone goedheid van Hasjem uit, niet alleen door de vrouw te
scheppen als partner van de man en als een partner in de vervulling van het potentiëel dat was ingeprent in de
eerste schepping, maar ook door het speciale vleugje van vrouwelijke schoonheid toe te voegen, welke deze
speciale relatie versterkt.
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Uit de Schatkamer van Chassidische Verhalen
HET BEDWINGEN VAN NIEUWSCHIERIGHEID

Een Chasied kwam eens bij de Baal Sjem Tov en vroeg hem: „Hoe kan een mens zichzelf
controleren, zodat hij niet naar onfatsoenlijke dingen kijkt?” De Baal Sjem Tov raadde hem aan om
naar Odessa te gaan en om daar het antwoord op zijn vraag te krijgen van één van zijn volgelingen
daar.
In navolging van de instructies van de Baal Sjem Tov reisde de chassied naar Odessa en nam zijn
intrek bij de man, een eenvoudige, hardwerkende havenarbeider, die het grootste deel van zijn tijd
werkte als sjouwer in de haven. De chassied was het grootste deel van de dag alleen en bracht zijn
tijd door met te overpeinzen wat de bedoeling van de Baal Sjem Tov was. Zijn gastheer was een
aangenaam en G-dvrezend mens, maar hij leek totaal ongeschikt om hem de les te geven waarom
hij de Baal Sjem Tov gevraagd had. Niettemin bleef de chassied een paar dagen.
Na enkele dagen, toen de chassied alleen was, ontdekte hij een klein dakraampje, hoog boven de
grond. Nieuwschierig klom de chassied op een stoel die hij op de tafel gezet had en gluurde door
het raampje, alleen om vol walging terug te deinzen van het uitzicht op het onfatsoenlijke gedrag
van zijn buren.
Die avond confronteerde hij zijn gastheer: „Hoe kunt u leven naast zulke onfatsoenlijke buren?”
vroeg hij, en hij vertelde wat hij gezien had door het dakraam.
„Je verbaast me nogal,” antwoordde de havenarbeider. Ik woon hier in dit huis al meer dan
twintig jaar en het is nog nooit bij mij opgekomen om door dat bovenste dakraampje naar de buren
te gluren. Je bent hier net vier dagen en je kon je nieuwschierigheid al niet bedwingen.

Praktische Halacha – Deel Twee: Het dagelijks gebed
HOOFDSTUK 14: PSOEKÉ DEZIMRA

3. 8Men neemt de twee voorste tsietsiet in de hand en zegt staande Baroech sjèamar. Bij de
beëindiging met mehoelal betisjbachot kust men ze en laat ze weer los. En men zegt al de Psoeké
dezimra rustig en duidelijk en niet gehaast. Men is zorgvuldig bij ieder woord, alsof men geld telt,
en men denkt aan de betekenis van de woorden. En speciaal het vers potéach et jadècha enz. moet
met grote aandacht worden gelezen, en men denkt aan de betekenis van deze woorden en in
gedachte bidt men voor zijn eigen voedsel en voor het voedsel van het hele volk Israel. En als men
het helemaal zonder aandacht gelezen heeft, dan moet men het herhalen met aandacht. De Chajei
Adam schrijft dat men in dat geval alles moet herhalen vanaf poteach et jadècha tot het eind van die
psalm. Wanneer men zich realiseert dat men het zonder aandacht gezegd heeft, pas nadat men
reeds andere psalmen gezegd heeft, dan herhaalt men poteach et jadècha tot het eind van die psalm
na afloop van de dienst.9 In Hodoe laHasjem tussen de woorden elliliem [afgoden] en vaHasjem
sjamajim asa [Hasjem heeft de hemel gemaakt] moet men even pauzeren, opdat het niet lijkt alsof
deze woorden met elkaar verbonden zijn. En in die zelfde passoek die begint met de woorden ִּכי ָּכל 
ֱאלֵהי ָהַעִּמים – Kie col elohei ha’ammiem [Want alle goden der volken zijn afgoden] moet men een
beetje pauzeren tussen ִּכי en ָּכל – kie en kol – en daarom is het col en niet chol. Men pauseert ook
even tussen ָהַעִּמים en ֱאִליִלים – ha’ammiem en eliliem – en tussen ָׁשַמִים en ָעָׂשה – sjamajiem en ‘asa,
opdat men de –מ mem – niet inslikt10. Men moet na ieder woord dat eindigt op een מ – mem, en
waarvan het volgende woord met een ע –‘ajin – of א – alef – begint, even pauseren.11

8. KSA 14:2
9. Ch.A. 18:2
10. Sj.A. HaRav 51:7
11. M.B. 61:34


